Adatlap

HP 56 LaserJet tonerkazetták
(CF256A, CF256X)

Olyan üzleti ügyfelek számára jelentenek ideális megoldást, akik professzionális minőségű
fekete-fehér dokumentumokat szeretnének hatékonyan, nagyszerű áron nyomtatni.
Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták gondoskodnak az üzleti dokumentumok professzionális
megjelenéséről. Az idő- és a kellékanyag-pazarlás kiküszöbölésével fenntarthatja vállalakozása
hatékonyságát. Ezeket a megbízható kazettákat kifejezetten az Ön HP LaserJet MFP készülékéhez
tervezték.

Számíthat a kiváló minőségre

Az eredeti HP tonerkazettákkal mindig a kívánt minőséget érheti el. Elkerülheti az újranyomtatást, a kellékanyagok pazarlását, valamint a költséges
késleltetéseket, amelyek az utángyártott kazetták használatával járnak.
A tiszta szöveget és éles, fekete ábrákat biztosító toner segítségével professzionális minőségű dokumentumokat nyomtathat.

Készen áll, amint Ön kész

Lendületben tarthatja vállalkozását. Bízhat abban, hogy az eredeti HP tonerkazetták egyenletes, zavartalan nyomtatást biztosítanak, így folyamatosan és
költséghatékonyan végezheti munkáját.
Megbízható nyomtatási teljesítményre és professzionális minőségű nyomatokra számíthat kihívást jelentő körülmények között is.

Gyorsan folytathatja a munkát

Nem kell vesztegetnie az idejét. Az eredeti HP tonerkazettákat néhány másodperc alatt kicserélheti, és folytathatja a nyomtatást. A kiegészítőket
kifejezetten HP LaserJet MFP készülékéhez tervezték.
Az egyszerűen behelyezhető tonerkazettákat gyorsan és könnyedén kicserélheti.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet MFP M436 sorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CF256A

HP 56A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

7400 oldal

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

HP 56X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

12 300 oldal

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Jótállás
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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